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Technické parametry: 
příkon 1 200  W 

průtok vzduchu 48  l/s 

sání 270  mbar 

objem nádoby celkem 13 litrů 

objem nádoby užitkový 6 litrů 

hmotnost  7  kg 

rozměry 340x410x390 mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

Piccolo Basic                      
profesionální vysavač na suché vysávání 

 

Technické parametry: 
příkon 1 200  W 

průtok vzduchu 50  l/s 

sání 290  mbar 

objem nádoby celkem 13 litrů 

objem nádoby užitkový 6 litrů 

hmotnost  7  kg 

rozměry 340x410x390  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

Piccolo P      
profesionální vysavač na suché vysávání 

Technické parametry: 
příkon 1 400  W 

průtok vzduchu 50  l/s 

sání 290  mbar 

objem nádoby celkem 13 litrů 

objem nádoby užitkový 6 litrů 

hmotnost  7  kg 

rozměry 340x410x390  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

Piccolo PLUS                                       
profesionální vysavač na suché vysávání  
 

Technické parametry: 
příkon 1 400  W 

průtok vzduchu 48  l/s 

sání 290  mbar 

objem nádoby celkem 22 litrů 

objem nádoby užitkový 11 litrů 

hmotnost  5,5  kg 

rozměry 360x360x490  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

DRY P11  

profesionální vysavač na suché vysávání  

Příslušenství pro vysavače  
Piccolo Basic a DRY P11  
- sací hadice s koncovkami 
- sací trubice, plastové,  2 kusy 
- plastový ohyb 
- podlahová hubice s přepínáním 
- hubice na čalounění 
- štěrbinová hubice 
- sací štětec 
- elektrický kabel 10 m 

Příslušenství pro vysavače  
Piccolo P a Piccolo PLUS 
- sací hadice s koncovkami  
- kovová teleskopická sací trubice 
- kovový ohyb 
- podlahová hubice s přepínáním 
- hubice na čalounění 
- štěrbinová hubice 
- sací štětec 
- elektrický kabel 10 m 

Piccolo P 
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Technické parametry: 
příkon 1 350  W 

průtok vzduchu 54  l/s 

sání 220  mbar 

objem nádoby celkem 22 litrů 

objem nádoby užitkový 11 litrů 

hmotnost  6,5  kg 

rozměry 360x360x570  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

 TOP P11 WD  
profesionální vysavač na mokré a suché vysávání s plastovou 
nádobou  

WET P11  
profesionální vysavač na mokré a suché vysávání s plastovou 
nádobou  

Technické parametry: 
příkon 1 200  W 

průtok vzduchu 48  l/s 

sání 170  mbar 

objem nádoby celkem 22 litrů 

objem nádoby užitkový 11 litrů 

hmotnost  5,5  kg 

rozměry 360x360x490  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

TOP A11 WD  
profesionální vysavač na mokré a suché vysávání s kovovou 
nádobou  

TOP P25 WD.1300  
profesionální vysavač na mokré a suché vysávání s plastovou 
nádobou  

Technické parametry: 
příkon 1 450  W 

průtok vzduchu 59  l/s 

sání 250  mbar 

objem nádoby celkem 35 litrů 

objem nádoby užitkový 25 litrů 

hmotnost  7,5  kg 

rozměry 400x400x650  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

Technické parametry: 
příkon 1 350  W 

průtok vzduchu 54  l/s 

sání 220  mbar 

objem nádoby celkem 22 litrů 

objem nádoby užitkový 11 litrů 

hmotnost  7,5  kg 

rozměry 360x360x570  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

Příslušenství pro vysavač  
WET P11  
- sací hadice s koncovkami 
- sací trubice, plastové,  2 kusy 
- plastový ohyb 
- podlahová hubice 
- 3 vyměnitelné nástavce na hubici 
- hubice na čalounění 
- štěrbinová hubice 
- sací štětec 
- elektrický kabel 7 m 

Příslušenství pro vysavače  
TOP P11 WD, TOP A11 WD  
- sací hadice s koncovkami 
- sací trubice, plastové,  2 kusy 
- plastový ohyb 
- podlahová hubice 
- 2 vyměnitelné nástavce na hubici 
- hubice na čalounění 
- štěrbinová hubice 
- sací štětec 
- elektrický kabel 7,5 m 

Příslušenství pro vysavač  
TOP P25.1300  
- sací hadice s koncovkami 
- sací trubice kovové s ohybem, 2ks 
- sací trubice plastové, 2ks 
- podlahová hubice na vysávání vody 
- podlahová hubice na vysávání prachu 
- štěrbinová hubice 
- sací štětec 
- elektrický kabel 7,5 m 
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        Technické parametry: 
příkon 3000  W 

průtok vzduchu 118  l/s 

sání 250  mbar 

objem nádoby celkem 77 litrů 

objem nádoby užitkový 58 litrů 

hmotnost  18,5 (P)  20(A)  kg 

rozměry 510x600x950  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

 PRO P58.4 (A58.4) WDB   
 profesionální dvoumotorové vysavače pro mokré  
 a suché vysávání, s výklopnou nádobou (P=plast A=kov) 

Příslušenství pro vysavač  
REMOTE P25 
- sací hadice s koncovkami 
- sací trubice, plastové, 2 kusy 
- plastový ohyb 
- podlahová hubice  
- dva nástavce na hubici: kartáčky,  

tvrdé plastové lišty 
- hubice na čalounění 
- štěrbinová hubice 
- redukce na připojení el. nářadí  
- elektrický kabel 7 m 

Příslušenství pro vysavač  
TOP P40 WDM  
- sací hadice s koncovkami 
- sací trubice kovové s ohybem, 2ks 
- 2 x podlahová hubice 
- sací trubice, plastové,  2 kusy 
- 2 x podlahová hubice  
- sací štětec 
- štěrbinová hubice 
- ergonomická rukojeť 
- elektrický kabel 7,5 m 
 

Technické parametry: 
příkon 2700  W 

průtok vzduchu 108  l/s 

sání 220  mbar 

objem nádoby celkem 77 litrů 

objem nádoby užitkový 58 litrů 

hmotnost  18,5  kg 

rozměry 500x650x920  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

 PRO P58.3 WD  
 profesionální dvoumotorový vysavač pro mokré  
 a suché vysávání, s plastovou nádobou.  
 

Příslušenství pro vysavače PRO:  
P58.3 WD, A58.4 WDB, P58.4 WDB 
- sací hadice s koncovkami  
- sací trubice kovové s ohybem,  
   2 kusy 
- sací trubice, plastové,  2 kusy 
- 2 x podlahová hubice  
- výklopná nádoba (jen WDB) 
- ergonomická rukojeť (jen WDB) 
- sací štětec 
- štěrbinová hubice 

- elektrický kabel 7,5 m 

 REMOTE P25  
 profesionální vysavač s dvoustupňovým by- pass     
 sacím motorem ovládaný přes elektrické  
 ruční nářadí s automatickým vypínáním.  

Technické parametry: 
příkon 1350  W 

průtok vzduchu 50  l/s 

sání 220  mbar 

objem nádoby celkem 35 litrů 

objem nádoby užitkový 25 litrů 

hmotnost  8  kg 

rozměry 400x400x650  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 

TOP P40 WDM  
profesionální vysavač pro mokré a suché vysávání 
s plastovou nádobou  

Technické parametry: 
příkon 1450  W 

průtok vzduchu 59  l/s 

sání 250  mbar 

objem nádoby celkem 60 litrů 

objem nádoby užitkový 40 litrů 

hmotnost  14  kg 

rozměry 510x600x890  mm 

napájení 230/50  V/Hz 

 


